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Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttau-
tua, mutta silti monet alat pysyvät mies- tai naisvaltai-
sina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinnat toistuvat. 
Sukupuolisegregaatio, eli koulutusalojen sukupuolen 
mukainen eriytyminen, on Suomessa vahvempaa 
kuin Euroopassa keskimäärin (EIGE 2020). Nuorten 
parissa työskentelevillä kasvattajilla, ohjaajilla ja opet-
tajilla on keskeinen merkitys nuorten alavalinnoille 
(TAT 2020). Sukupuolen merkitystä alavalintaan voi 
olla vaikeaa tunnistaa (Lahtinen ym. 2019, 147), minkä 
vuoksi tarvitaan erilaisia harjoitteita ja menetelmiä, 
joiden kautta asiaa voidaan käsitellä. Alojen sukupuo-
littumisen purkaminen on tärkeää paitsi sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi ja yksilöiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi, myös elinkeinoelämän näkökulmasta: 
sukupuolisegregaatio vaikeuttaa työvoiman saata-
vuutta ja työllistymistä sekä vaikuttaa alueelliseen 
kehitykseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010; 
Lyytinen & Kinnunen 2014). Tämä julkaisu keskittyy 
käytännön keinoihin, joilla alavalintojen sukupuo-
littumista voi purkaa. Julkaisun sivuilta 54–57 sekä 
lähdeluettelosta löydät linkkejä julkaisuihin ja muihin 
lähteisiin, joiden kautta saat lisätietoa sukupuoliseg-
regaatiosta.
 
Nuorten parissa toimivilla aikuisilla on monia keinoja 
tukea ja mahdollistaa tasa-arvoinen koulutus- ja työ-
elämä kaikille. Tämä julkaisu sisältää sukupuoliseg-
regaatiota käsitteleviä ja purkavia käytännön harjoi-
tuksia, menetelmiä ja toimintamalleja kasvattajien, 
opettajien ja ohjaajien käyttöön. Suurin osa menetel-

Etsitkö keinoja siihen, 
miten voit tukea erilai-
sia nuoria tekemään 
alavalintoja, joita 
sukupuoli ei rajoita? 

Haluaisitko käyttöösi 
lisää harjoituksia ja 
uusia ideoita nuorten 
ohjaamiseen itse-
tuntemuksessa ja
koulutusvalinnoissa? 

Johdanto

Johdanto



8

mistä on tarkoitettu nuorille, mutta mukana 
on myös aikuiskoulutukseen tai organisaa-
tioiden kehittämiseen sopivia menetelmiä. 
Monet harjoitteet ja menetelmät soveltuvat 
sekä nuorille että aikuisille. Mukana on 
ryhmissä sekä yksilötyönä toteutettavia har-
joituksia. Menetelmät on koottu seuraavien 
teemojen alle sen mukaan, mistä näkökul-
masta ne edistävät sukupuolten tasa-arvoa 
koulutusvalinnoissa. Osa menetelmistä 
käsittelee suoraan sukupuolta ja osa pyrkii 
vahvistamaan omannäköisiä alavalintoja 
vahvuuksien tai itsetuntemuksen vahvista-
misen kautta: 

 » tasa-arvo yleisesti 
 » sukupuolinormit, -stereotypiat tai roolit 
 » alavalinta: itsetuntemuksen   

vahvistaminen 
 » alavalinta: eri alat ja ammatit sukupuoli- 

tietoisesti  
 » organisaation kehittäminen. 

Harjoitteiden ja menetelmien lisäksi julkai-
sussa kuvataan ja mallinnetaan nuorten pa-
rissa työskenteleville ohjaajille, opettajille ja 
kasvattajille tarkoitettu valmennusohjelma. 
Elämyspedagogiikalla sukupuolitietoiseksi 
ohjaajaksi -valmennusohjelman tavoitteena 
on sukupuolitietoisen ohjaamisen taitojen 
kehittäminen. Valmennusohjelma etenee 
segregaation syiden tunnistamisesta 

ratkaisuihin, ja sen toteutuksessa hyödynnetään 
elämyspedagogiikkaa. Julkaisu sisältää valmen-
nusohjelmassa käytettyjä harjoitteita. 

Sukupuolitietoisessa ohjauksessa rakennetaan 
sukupuolten tasa-arvoa tunnistamalla, kyseen-
alaistamalla ja purkamalla yhteiskunnan ja 
kulttuurin sukupuolittavia rakenteita (Opetushal-
litus 2021a). Elämyspedagogiikka on kokonais-
valtainen lähestymistapa ihmisen kehitykseen ja 
kasvuun. Kokonaisvaltaisuus jakautuu päähän, 
sydämeen ja käsiin. Päässä ihminen käy läpi 
psyykkisiä kokemuksia ja kerää tietoa ja taitoja. 
Sydämeen kuuluvat sosiaaliset, inhimilliset 
kokemukset, ja käsillään ihminen kokee fyysiset 
asiat kuten tekemällä oppimisen. Elämyspeda-
gogiikka ruokkii kaikkia näitä kolmea osa-aluetta 
monipuolisesti ja yhdistämällä nämä toiminta on 
tehokasta, tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista. 
Se on yhteistoiminnallista ja vuorovaikutukseen 
perustuvaa oppimista, jossa korostuvat yksilöiden 
kasvu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen vastuu 
(esim. Räty 2011). 

Suomalaiseen elämyspedagogiseen toimintaan 
kuuluu olennaisena osana toiminta luonnos-
sa, jossa voidaan toimia ilman olemassa olevia 
rooleja, olettamuksia tai odotuksia. Tavoitteena 
kaikella toiminnalla on tarjota kokonaisvaltaisia 
haasteita ja ryhmälle tavallisuudesta poikkeavia 
ympäristöjä, jossa voidaan kokea ja oppia asioita, 

Johdanto
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joita normaali ympäristö ei mahdollista. Tätä 
kautta yksilöiden on mahdollisuus vahvistaa 
minäkuvaansa ja itsetuntoaan sekä havaita omia 
kyvykkyyksiä ja taipumuksia uudella tavalla ja 
tulla tietoiseksi omista resursseistaan (Räty 2011). 
Uusien haasteiden ja elämysten kautta saadut 
kokemukset itsestä vahvistavat yksilön kykyä teh-
dä omannäköisiä koulutus- ja uravalintoja. Roo-
lipeli-hankkeessa elämyspedagogista prosessia 
ja kokemuksellista oppimista käytettiin keinona 
tukea osallistujia kohtaamaan ja purkamaan 
sukupuolisegregaatioon liittyviä olettamuksia ja 

Johdanto

uskomuksia sekä mahdollistamaan uusien 
ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista. 

Menetelmät on kehitetty ja testattu osana 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Roo-
lipeli-hanketta (2020–2022), jonka tavoitteena 
oli purkaa sukupuolisegregaatiota ja edistää 
sukupuolistereotypioista vapaita koulutus-
valintoja. Hankkeessa koulutettiin kasvatus-, 
opetus- ja ohjausalan ammattilaisia ja kehitet-
tiin menetelmiä, joilla sukupuolen mukais-
ta eriytymistä koulutus- ja uravalinnoissa 
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voidaan purkaa. Hankkeen toteuttivat 
LAB-ammattikorkeakoulu ja Outward 
Bound Finland ry. 

Julkaisun työkaluja ovat teoksen 
toimittajien lisäksi kehittäneet ja pilo-
toineet sekä hankkeen asiantuntijat 
että hankkeen valmennusohjelmaan 
osallistuneet kasvatus-, ohjaus- ja 
opetusalan ammattilaiset. Hank-
keen asiantuntijat ja osallistujat ovat 
antaneet luvan kehittämiensä ja/tai 
pilotoimiensa työkalujen julkaisuun ja 
levittämiseen osana Roolipeli-hank-
keen tuloksia. 

Teoksen toimittajat: 

» Maisa Anttila 
työskentelee Roolipeli-hankkeen projekti-
päällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa

Hankkeen asiantuntijat: 

» Taija Nödj
LAB-ammatikorkeakoulu

» Milla Riihimäki
Outward Bound Finland

»  Eeli Leinonen 

»  Erja Sulonen 

»  Eveliina Arkko 

»  Jaana Räisänen 

»  Janita Kulkula 

Tässä julkaisussa on mukana 
seuraavien valmennusohjelmaan 
osallistuneiden kehittämät ja/tai 
pilotoimat segregaatiota purkavat 
työkalut: 

»  Jonna Westerholm-Tuppurainen 

»  Leena Rantala 

»  Mari Silvennoinen 

»  Maria Honkavuori 

»  Melina Lehtonen 

»  Sinikka Hynninen-Otva 

»  Sonja Järvinen 

»  Veikko Vänni 

»  Wilma Dahlman

»  Elina Elme 
työskentelee Roolipeli-osahankkeen projekti-
päällikkönä ja toiminnanjohtajana Outward 
Bound Finland ry:ssä. 



Tässä julkaisussa on mukana 
seuraavien valmennusohjelmaan 
osallistuneiden kehittämät ja/tai 
pilotoimat segregaatiota purkavat 
työkalut: 

Kiitos kaikille 
hankkeeseen osallistuneille ja 

segregaatiota purkavia työkaluja 
kehittäneille!





Segregaatiota purkavat 
työkalut
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Tasa-arvo 
yleisesti
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Tasa-arvomuisto 

Aihe: sukupuolten tasa-arvo

Tavoite: jakaa kokemuksia sukupuolten 
tasa-arvosta ja tutustua toisiin 

Välineet ja materiaalit: -

Pyydä osallistujia valitsemaan ja jakamaan 
muille osallistujille yksi kokemus, muisto tai 
muu näkökulma, miten tasa-arvo tai epä- 
tasa-arvo on vaikuttanut omaan elämään: 

» Miten tasa-arvo on näkynyt sinun 
    elämässäsi? 
» Mitä tasa-arvo merkitsee sinulle? 

Harjoituksen voi toteuttaa myös niin, että 
kokemukset kirjoitetaan nimettömänä pa-
perille, paperit sekoitetaan ja luetaan ääneen 
ryhmässä.

Käsitteet haltuun 

Aihe: sukupuolten tasa-arvon   
käsitteet

Tavoite: oppia keskeiset sukupuolten   
tasa-arvoon liittyvät käsitteet toiminnallisesti

Välineet ja materiaalit: käsitteet selittei- 
neen (THL 2021) paperille tulostettuna tai 
etätoteutuksessa alusta, jossa käsitteitä ja 
selityksiä voi yhdistää

Kirjoita ja tulosta käsitteet ja selitykset paperille ja 
leikkaa ne erilleen toisistaan. Sekoita paperilaput 
ja laita ne pöydälle satunnaiseen järjestykseen. 
Jaa osallistujat pienryhmiin tai pareiksi. Ryhmän 
tai parin tehtävänä on yhdessä keskustellen 
yhdistää sukupuolten tasa-arvoon liittyvä käsite 
oikeaan määritelmään. 

Etätoteutuksessa rakenna vastaavanlainen alusta 
käsitteistä ja selityksistä esimerkiksi Jamboardiin 
tai muulle alustalle, jossa käsitteitä voi yhdistää 
oikeaan määritelmään. 

15–30 
min 

osallistujien määrästä 
riippuen

15–30 
min 

osallistujien ja käsitteiden 
määrästä riippuen
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Aihe: sukupuolisegregaatio ja   
omat vahvuudet

Tavoite: sukupuolisegregaation   
käsitteisiin tutustuminen, sukupuolen  
vaikutus alavalintaan

Välineet ja materiaalit: tunne-, rooli-,  
arvo- ja vahvuuskortteja, kyniä, paperia, 
naruja, pressu, materiaalit segregaatiosta 

Ennen harjoitetta koosta valmiiksi materiaalit 
segregaatiosta. Materiaalien rakentamisessa 
hyödynnä esimerkiksi Avoimista oppimate-
riaaleista löytyviä materiaaleja (sivu 54) ja/tai 
lähteitä sivulta 58. 

Harjoite aloitetaan ryhmäyttävällä harjoituk-
sella. Osallistujien tehtävä on ensin ryhmänä 
kääntää pressu seisomalla pressun päällä. 
Seuraavaksi siirrytään kodalle tai muuhun 
kohteeseen luonnossa varsinaista harjoi-
tetta varten. Sido osallistujat kiinni toisiinsa 
noin metrin naruilla. Kaikkien täytyy pitää 
pressusta kiinni kodalle siirryttäessä. Jos aikaa 
on käytössä enemmän kuin 3 h, osallistujat 
voivat myös suunnitella pienryhmissä tehtä-
vän tai leikin, joka teetetään muilla ryhmillä. 
Kerro osallistujille faktatietoja sukupuolen 
vaikutuksesta koulutusvalintoihin: esimerkiksi 
pojat arvelevat tyttöjä useammin sukupuo-
len vaikuttavan heidän ammatinvalintaansa, 
Suomessa tytöt pärjäävät poikia paremmin 
matematiikassa, toisin kuin OECD maissa 
yleensä, mitkä ovat miesten ja naisten ylei-
simmät ammattiryhmät.

Jaa osallistujat satunnaisesti pienryhmiin. Jo-
kaiselle ryhmälle annetaan oma hahmo (maa-
ilmanmatkaaja, kapinallinen, perinteinen, 
trendikäs) sekä arvoja, tunteita ja vahvuuksia. 
Lisäksi ryhmät valitsevat jonkin seuraavista 

Sukupuolisegregaation termit tutuiksi elämyspedagogii-
kalla, osa 2

Osan 2 voi tehdä joko osan 1 jälkeen  
tai omana harjoitteena. Osa 1 löytyy 
sivulta 31. 

materiaaleista: koulutuksen sukupuolisegre-
gaatio Suomessa, työelämän sukupuoliseg- 
regaatio, stereotypiat, sukupuolisegregaatioon 
liittyvät käsitteet. Ryhmäläisten tehtävänä on  
kirjoittaa hahmolle elämäntarina, jossa he käyt-
tävät valitsemaansa aihetta. Lopuksi tarinat lue-
taan, niistä keskustellaan ja syödään retkieväät. 

Kokonaisuutta voi jatkaa vielä niin, että seuraa-
valla kerralla jatketaan työskentelyä tarinoiden 
parissa. Esimerkiksi hahmo kouluttautuukin 
sukupuolelle epätyypilliselle alalle tai hän onkin 
eri sukupuolta kuin oli oletus.

n. 3h 
osallistujien määrästä 

riippuen
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Sukupuolinormit, 
-stereotypiat tai roolit
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Tutustumista 
sukupuolitietoisesti

Aihe: sukupuolinormit ja -roolit

Tavoite: herättää tietoisuutta sukupuo-
linormeista ja -rooleista suuntaamalla 
huomiota omaan arkiympäristöön 

Välineet ja materiaalit: -

Pyydä osallistujia valitsemaan ympäristöstä 
kaksi esinettä, jotka puhuttelevat tässä  
hetkessä sekä kirjoittamaan ylös vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: 

» Millä lailla valitsemasi esineet ovat suku- 
    puolittuneet (väri, muoto, käyttötarkoitus)? 

» Voiko niistä löytää viitteitä sukupuolittu- 
    neisuudesta?

Anna osallistujille hetki aikaa vastata. Sen 
jälkeen jokainen kertoo ääneen tai kirjoittaa 
chattiin, kuka on ja mistä, ja kuinka monta 
assosiaatiota tai viitettä löysi. 

Jos aikaa on käytössä enemmän, voidaan 
oman esittäytymisen lisäksi jakaa ajatuksia 
esineistä.

15–30 
min 

15–30 
min 

Sukupuolilauseet 

Aihe: sukupuolistereotypiat ja   
sukupuolinormit

Tavoite: herättää tietoisuutta sukupuo- 
linormeista ja stereotypioista osallistujien omien 
kokemusten ja mielenkiinnon kohteiden avulla

Välineet ja materiaalit: -

Sukupuolilauseet-harjoituksessa tarkoitus on 
pohtia, miten sisäistetyt sukupuolinormit voivat 
rajoittaa kokemuksia ja valintoja. Harjoitetta voi 
käyttää tutustumistehtävänä ja alustuksena 
aiheeseen. Keskustelkaa ryhmässä, pienryhmäs-
sä tai pareittain alla olevat lauseet läpi niin, että 
jokainen ryhmän jäsen saa vastata jokaiseen 
kysymykseen: 

» jotain sukupuolelleni tyypillistä, jota tykkään tehdä

» jotain sukupuolelleni tyypillistä, jota en tykkää tehdä

» joku sukupuolelleni epätyypillinen osaaminen,  
     taito tai tieto, jonka haluaisin osata tai jota   
     haluaisin kokeilla 

» joku sukupuoleen liittyvä normi tai stereotypia,     
    jonka haluaisin muuttuvan.

Harjoitukseen voi lisätä liikunnallisuutta toteut-
tamalla sen kävellen. Tällöin lähdetään kävele-
mään tilassa ja vaihdetaan keskusteluparia aina 
jokaisen lauseen jälkeen.

Lähde: harjoitus mukailee Gender Walk -menetelmää (Boys in Care 
project 2019)
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Aihe: sukupuolinormit ja -roolit

Tavoite: herättää tietoisuutta sukupuo-
linormeista ja -rooleista suuntaamalla 
huomiota omaan arkiympäristöön 

Välineet ja materiaalit:    
https://aoe.fi/#/materiaali/1749   
(Anttila & Nöjd 2021a)

Jaa osallistujat pienryhmiin. Learning cafes-
sa osallistujat kiertävät pisteeltä toiselle joko 
fyysisesti vaihtamalla paikkaa tai verkkototeu-
tuksessa niin, että ohjaaja tai ohjaajat vaihtavat 
pienryhmää Zoom- tai Teams-alustalla. Jokaisel-
la pisteellä on ohjaaja. 

Aloita learning cafe -piste alustuksella, jossa käy 
läpi pisteen teeman mukaisen julisteen sisältö. 
Julisteet löydät välineet ja materiaalit -kohdan 
linkistä. 

Alustuksen jälkeen seuraa tehtävä. Stereoty-
pia-pisteessä tehtävänä on keskustella siitä, 
millaisia stereotypioita yleisesti yhteiskunnas-

samme liitetään naisiin ja miehiin ja eri ammatteihin. 
Ryhmät kirjoittavat havaintonsa ylös. Normit-pistees-
sä tehtävänä on keskustella ja kirjoittaa ylös esimerk-
kejä normeja rikkoneesta julkisuuden henkilöstä ja 
sukupuoleen tai ammattiin liittyviä normeja, joita on 
itse tietoisesti rikkonut tai kyseenalaistanut. Seuraava 
ryhmä jatkaa siitä, mihin edellinen ryhmä päätti. 

Vastaukset voi kirjoittaa paperille, taululle tai verk-
kototeutuksessa esimerkiksi Padletille, Jamboardille 
tai jollekin muulle kirjoittamisen mahdollistavalle 
alustalle.  Ryhmät vaihtavat pisteeltä toiselle noin 
15 minuutin jälkeen. Harjoituksessa voi olla myös 
useampia sukupuolisegregaatioon liittyviä pisteitä. 

30min 
osallistujien määrästä 

riippuen

Learning cafe
stereotypioista 
ja normeista 

https://aoe.fi/#/materiaali/1749
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30–45
min 

itsenäinen tiedonhaku + 
yhteinen purku

Sukupuoli kulttuurissa   
-tiedonhakutehtävä 

Aihe: sukupuoliroolit ja -normit

Tavoite: tiedostaa ja havaita suku-  
puolinormeja, -rooleja ja -stereo-  
typioita kulttuurista

Välineet ja materiaalit: tiedonhakua   
varten tietokone, älypuhelin tai sano-  
malehtiä tms.

Tehtävä alkaa itsenäisellä tiedonhaulla. Osallis-
tujat etsivät taiteen tai kulttuurin parista itseään 
puhuttelevan esimerkin, joka käsittelee sukupuo-
lisegregaatiota, -normeja, -rooleja tai -stereoty-
pioita. Esimerkiksi musiikkivideo tai -kappale, 
runo, mainos, teatteri- tai tanssiesitys, taideteos, 
kuva tai kirja. Itsenäisen tiedonhaun jälkeen teh-
tävä puretaan yhteisesti niin, että jokainen kertoo 
löytämästään esimerkistä: 

» Minkä esimerkin löysit? 
» Miksi se puhutteli sinua? 
» Miten esimerkissä on käsitelty sukupuolta? 

Vaihtoehtoisesti tiedonhakutehtävään voi yh-
distää kirjoitustehtävän, jossa tehtävää reflek-
toidaan kirjoittamalla. Osallistujilla on hyvä olla 
jo ennestään sukupuolisegregaatioon liittyvät 
peruskäsitteet hallussa, jolloin esimerkkejä on 
helpompi löytää ja havaita. 
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Sukupuolistereotypiat, 
tasa-arvo ja tulevaisuus 
-työpaja

Aihe: sukupuolistereotypiat, omat  
kokemukset, sukupuolittuneet   
ammatit ja ammatinvalinta

Tavoite: pohtia alavalintaa ja sukupuoliste-
reotypioita

Välineet ja materiaalit: muistiinpanoväli-
neet, paperia, välineet videon katsomista 
varten, alustusvideoksi sopivat esimerkiksi 
Yle Summeri (2016) tai Troot Visio (2018) 

Alustukseksi katsotaan yhdessä sukupuoliste-
reotypioita nuorten näkökulmasta käsittelevä 
video, kesto 5–15 min. Avaa sukupuolistereoty-
pian, -roolin ja -normin käsitteet osallistujille. 

Alustuksen jälkeen työpaja etenee keskustellen 
esittämiesi kysymyksien avulla. Vastauksia voi-
daan kirjata ylös ja pohtia kaikkien osallistujien 
kesken tai pienryhmissä: Millaisia nykypäivän 
sukupuolistereotypiat ovat? Huomioidaan tytöt, 
pojat ja muunsukupuoliset. Millaisia kohdatuksi 
tulemisen kokemuksia sinulla on koulumaail-
massa, miten koet itseäsi kohdeltavan ja liittyykö 
tämä sukupuoleen? Millaisia koulutus- tai har-
rastusmahdollisuuksia sinulle on tarjottu ja mitä 
mieltä olet niistä? 

1–1,5h 

Kerää paperille, taululle tai vastaavalle osallistu-
jien mielestä stereotyyppisiä nais- ja miesam-
matteja ja pohtikaa, mitä yhdistäviä tekijöitä 
mies- ja naisvaltaisilla ammateilla on keskenään 
(esim. arvostus, palkkaus, fyysisyys, kouluttautu-
minen, vaatimukset). Millaisia mielikuvia sinulla 
on erilaisiin ammatteihin liittyen? Mikä olisi 
sellainen koulutus- tai ammatinvalinta, joka olisi 
hyvin stereotyyppinen ja jota sinulta mahdolli-
sesti odotetaan tai joka ei herättäisi ihmetystä 
tai arvostelua ympäristössä? Mitä haluaisivat 
olla ja opiskella, jos se voisi olla mitä tahansa, 
miksi? Millä tavalla se rikkoo sukupuolinormeja, 
jos rikkoo? Miten oma taustasi vaikuttaa suun-
nitelmiisi ja haaveisiisi?

Työpajan mukauttaminen 

video voi olla myös ennakkotehtävänä ennen 
työpajaa tai videon sijaan voi valita jonkun 
lehtiartikkelin luettavaksi. Osa kysymyksistä 
voidaan toteuttaa keskustelun sijaan kirjoi-
tustehtävinä ja ammatteihin tutustumiseen 
voi liittää tiedonhakua netistä. 
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1–1,5h 

Segregaatiosuunnistus 
luonnossa 

Aihe: sukupuolisegregaatio, suku-  
puolistereotypiat ja sukupuolinormit

Tavoite: herättää tietoisuutta sukupuoliseg- 
regaatiosta toiminnallisella tavalla ja pohtia 
segregaatioon vaikuttavia tekijöitä yhteisen  
tiedonrakentelun kautta 

Välineet ja materiaalit:    
https://aoe.fi/#/materiaali/1755   
(Anttila & Nöjd 2021b)

Ennen harjoitetta käy osallistujien kanssa läpi 
sukupuolisegregaation perustiedot ja käsitteet, eli 
mitä sukupuolisegregaatiolla tarkoitetaan ja miksi 
se on ongelma. Tulosta rastit eli kysymys- ja vas-
tauslomakkeet (rastit löydät välineet ja materiaalit 
-kohdan linkistä). Sijoita rastit lähiympäristöön niin, 
että rastien välillä on riittävästi tilaa. Jaa osallistujat 
2–4 henkilön pienryhmiin. Ryhmien tulee etsiä 
rastit joko silmämääräisesti, kartan tai sovelluksen 
avulla. Ryhmät suorittavat rastit annetussa ajassa 
haluamassaan järjestyksessä. Lopuksi käy rastien 
vastaukset läpi osallistujien kanssa ja keskustelkaa 
harjoituksen herättämistä ajatuksista.

Tarkemmat ohjeet toteutukseen löydät välineet 
ja materiaalit -kohdan linkistä. Harjoite soveltuu 
sekä nuorille että aikuisille, suunnistusrasteja eli 
kysymyksiä, kohderyhmän mukaan mukauttaen.

https://aoe.fi/#/materiaali/1755 
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Segregaatiosuunnistus 
etänä 

Aihe: sukupuolistereotypiat ja   
sukupuolinormit

Tavoite: herättää tietoisuutta sukupuolisegre-
gaatiosta ja pohtia segregaation vaikuttavia 
tekijöitä toiminnallisesti, tiedonhaun sekä 
yhteisen tiedonrakentelun kautta

Välineet ja materiaalit: alusta etäkokoukselle 
kuten Zoom tai Microsoft Teams sekä Google 
Jamboard tai vastaava alusta rastien suoritta-
miseen 

Ennen harjoitetta käy osallistujien kanssa läpi 
sukupuolisegregaation perustiedot ja käsitteet, eli 
mitä sukupuolisegregaatiolla tarkoitetaan ja miksi 
se on ongelma. Jos perustietoja ilmiöstä ei käydä 
yhdessä läpi ennen harjoitetta, niin suunnistusky-
symyksiin kannattaa sisällyttää peruskäsitteisiin 
liittyviä kysymyksiä. Jaa osallistujat 2–4 henkilön 
pienryhmiin esimerkiksi Zoom- tai Teams-alustalla. 
Jaa ryhmille “suunnistuskartta” eli kysymykset, jot-
ka he suorittavat annetussa ajassa haluamassaan 
järjestyksessä. Alustana voi käyttää esimerkiksi 
Jamboardia, jossa jokaiselle kysymykselle on oma 
kehyksensä. Suunnistuksen voi toteuttaa myös 
leikkimielisenä kilpailuna, jolloin eniten rasteja 
suorittanut joukkue voittaa. Harjoite soveltuu sekä 
nuorille että aikuisille, suunnistusrasteja eli kysy-
myksiä, kohderyhmän mukaan mukauttaen.

Esimerkkejä rasteista eli kysymyksistä:

 » Mille sijalle Suomi sijoittui vuonna 2020 osaamisen 
segregaatiossa (segregation of knowledge) Gender 
Equality Index 2020 mukaan? Missä maassa osaami-
sen segregaatio oli pienintä, entä missä suurinta?

 » Etsikää yksi tarina sukupuolelleen epätyypilliselle 
alalla olevasta henkilöstä (linkki videoon tai tekstiin) 
ja mainitkaa yksi asia, mikä tarinasta jäi mieleen. 

 » Mitä tarkoitetaan sukupuolinormilla? Keksikää kaksi 
(2) esimerkkiä, miten ne vaikuttavat arjessa? 

 » Nimetkää vähintään yksi ala, joka on aiemmin ollut 
vahvasti toisen sukupuolen ammatti, mutta nykyään 
alalla on tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.  

 » Case: Petra on ainut naisopiskelija talorakennusalalla. 
Osa opiskelukavereista on sitä mieltä, että nainen ei 
kuulu rakennusalalle. Jos Petra ei heti onnistu käy-
tännön harjoituksissa, niin muut opiskelijat nauravat 
ja laittavat sanaa eteenpäin. Miten Petra voisi toimia 
tilanteessa, entä muut? 

 » Case: IT-ala kiinnostaisi Millaa hyvän palkkauksen ja 
työmahdollisuuksien vuoksi. Millaa kuitenkin epäilyt-
tää, sillä hänellä ei ole kokemusta ohjelmoinnista, ja 
kaikki alalle hakeutuvat tuntuvat koodaavan tai pe-
laavan tietokonepelejä yötä myöten. Miten neuvoisit 
Millaa? Onko IT-ala hänelle sopiva vaihtoehto? 

 » Case: Petrille on tärkeää tehdä työtä, jolla on merki-
tystä ja jonka kautta voi auttaa muita. Mitä alavaihto-
ehtoja hänellä on?  

 » Menkää jonkun valitsemanne merkittävän työn-
antajan verkkosivuille. Kuinka paljon sivuilla on eri 
sukupuolten kuvia tai tekstejä? 

 » Menkää jonkun valitsemanne merkittävän työnan-
tajan verkkosivuille. Onko verkkosivuilla kuvia tai 
tekstejä, jotka rikkovat sukupuoleen liitettyjä stereo-
typioita? Ota kuva ja liitä Jamboardille. 

 » Piirtäkää (Jamboardille) sairaanhoitaja (käyttäkää tä-
hän max. 5 min). Tarkastelkaa sen jälkeen, välittyykö 
kuvasta sukupuoleen liittyviä stereotypioita?  

1–1,5h 
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1–1,5h 

Luontotaideteos omasta  
elämänkulusta    
sukupuolitietoisesti 

Aihe: oma elämänkulku, identiteetti,    
sukupuoli

Tavoite: herättää tietoisuutta sukupuolen  
merkityksestä omassa elämänkulussa ja  
alavalinnassa

Välineet ja materiaalit: luonto, etätoteu- 
tuksessa älypuhelin ja verkkokokousalusta   
kutenZoom tai Microsoft Teams

Pyydä osallistujia pohtimaan omaa elämänkulkua, 
identiteettiä ja mahdollisesti jo tekemäänsä alavalin-
taa sukupuolen näkökulmasta. Miten sukupuoli on 
vaikuttanut tai näkyy seuraavissa: 

 » Millaisia leikkejä leikit lapsena? Keiden kanssa vietit aikaasi?

 » Millaiset roolit lapsuudenkodissasi oli? Kuka siivosi, korjasi 
auton jne.

 » Mitä harrastat/harrastit?

 » Miksi ja miten valitsit nykyisen alasi?

 » Mitkä taidot tai tiedot ovat vahvuuksiasi, entä mitkä eivät?

Pohdinta kuvataan luontotaideteokseen, jonka raken-
tamisessa voi hyödyntää erilaisia luonnonmateriaaleja 
tai maisemaa (jokaisen oikeudet huomioiden). Luon-
totaideteos rakennetaan itsenäisesti, ja siihen on hyvä 
varata aikaa 15–30 minuuttia. Kun teokset ovat valmii-
ta, toteutetaan galleriakävely, eli jokainen esittelee ja 
kertoo vuorollaan omasta taideteoksestaan sen verran, 
minkä haluaa. Harjoituksen voi toteuttaa myös etänä, 
jolloin vuorovaikutus toteutetaan esimerkiksi Zoomin 
tai Teamsin kautta, ja jokainen jakaa vuorollaan video-
ta tai kuvaa taideteoksestaan. 
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Alavalinta: 
itsetuntemuksen 

vahvistaminen
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Vahvuuksista uraa 

Aihe: alavalinta

Tavoite: tutustua ammattialoihin   
vahvuuksien kautta

Välineet ja materiaalit: valokuvia tai posti- 
kortteja, vahvuussanoja tai vahvuuskortteja 
(esimerkiksi Mieli ry 2015, Tämä elämä 2021),  
kartonkeja, sakset, liimaa, tietokoneita tai  
padeja, ammattitietoa (TAT 2021, Opetus-  
hallitus 2021b, eri oppilaitosten sivut)

Ensimmäisessä osiossa osallistujat tutustuvat omiin 
vahvuuksiinsa korttityöskentelyn kautta. Asettele 
pöydälle valmiiksi postikortteja tai valokuvia ja jaa 
jokaiselle osallistujalle vahvuuskortti tai useampia 
ryhmän koosta riippuen. Osallistujan tehtävä on 
yhdistää sana omasta mielestä sitä parhaiten kuvaa-
vaan kuvaan. Vahvuuskortit käydään yhdessä läpi ja 
valitaan niille sopivat kuvat. Työskentelyn ohessa kes-
kustele osallistujien kanssa laajemmin vahvuuksista.

Toisessa osiossa tutustutaan ammattialoihin vah-
vuuksien kautta. Jokainen osallistuja tai pienryhmä 
vetää pakasta ammatin ja tutustuu ammattiin netin 
avulla. Tämän jälkeen osallistujat valitsevat vahvuus-
korteista kyseiseen ammattiin soveltuvia vahvuuksia 
ja luovat ammattihenkilöstä visuaalisen hahmon 
paperille. Työskentelyn jälkeen käy keskustellen läpi, 

millainen hahmo syntyi. Kuinka ammatti ja henki-
lön vahvuudet näkyvät hahmossa? Keskustelun ai-
kana herätä osallistujien tietoisuutta sukupuoliseg-
regaatiosta sekä ohjaa heitä pohtimaan sukupuo-
len merkitystä koulutus- ja uravalinnoissa. 

Harjoitteen mukauttaminen

voit antaa osallistujille ennakkotehtäväksi  
valokuvata luontoa, rakennuksia, eläimiä tai 
ihmisiä vahvuuskorttityöskentelyä varten. 

n. 2h
1. osuus n. 30 min ja 

2. osuus min. 
45 min.
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Alavalintaan liittyvät   
väittämät

Aihe: alavalinta ja omat vahvuudet

Tavoite: oman tulevaisuuden pohti-  
minen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Välineet ja materiaalit: väittämälista

Harjoite koostuu kolmesta osiosta ja on paras 
toteuttaa jo ryhmäytyneellä ryhmällä. Osallistu-
jat ryhmittäytyvät rinkiin, jossa jokainen sanoo 
vuorollaan itselle tärkeän harrastuksen, taidon tai 
sen, mitä tekee mielellään tai missä on ainutlaa-
tuinen. Ne, jotka ovat samaa mieltä (eli myös itse 
tykkäävät harrastuksesta tai osaavat taidon) me-
nevät kyykkyyn tai ilmaisevat mielipiteensä muilla 
tavoin, kuten astumalla ringissä sisäänpäin. 

Ensimmäisen osan jälkeen pyydä osallistujia 
järjestäytymään riviin. Lue alavalintaan liittyviä 
väittämiä yksi kerrallaan. Jos on samaa mieltä 
väittämän kanssa, otetaan askel eteenpäin ja jos 
eri mieltä, askel taaksepäin. Välissä ei palata riviin 
vaan jatketaan siitä, mihin jäi edellisen väittämän 
jälkeen, eli osallistujat eriytyvät toisistaan. Henki-
lökohtaiset ja sukupuoleen liittyvät väittämät on 
paras toteuttaa silmät kiinni ryhmäpaineen vält-
tämiseksi. Kun väittämät on luettu, osallistujien 

tehtävä on itse keksiä väittämiä, joilla he pääsevät 
taas lähelle toisiaan. Tässä hyödynnetään harjoi-
tuksen alkua, jossa tutustuttiin toisiin. 

Lopuksi pura harjoitus osallistujien kanssa: mikä 
väittämä jäi mieleen, mihin oli vaikea vastata, 
miltä harjoitus tuntui jne. Ohjaajana sinulla 
on mahdollisuus syventää aihetta esimerkiksi 
keskustelemalla osallistujien kanssa siitä, mitkä 
ammatit ovat sukupuolittuneita ja miksi näin 
on, tai tutustumalla osallistujien kanssa nais- ja 
miesvaltaisiin ammatteihin käytännössä.

Lähde: harjoitteen ohjeet on julkaistu aiemmin Opinto-ohjaaja 
2/2021-lehdessä(Anttila 2021)

n. 1h 
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Minulla on 
eri sukupuolisia 
kavereita

Voisin valita ammatin,

 jossa suurin osa on eri 

sukupuolta kuin minä.

Haluaisin 
tutustua 

paremmin 
sosiaali- 

ja terveysalan 
mahdolli-
suuksiin.

Mielestäni sukupuoli ei määrää sitä, millä alalla voi työskennellä.

Minulla on 
esikuva, jonka 

kaltaiseksi 
haluaisin 

tulla. 

Viihdyn ulkoilmassa 
sekä kesällä että talvella. 

***
Liikunta on minulle

tärkeää. 

Luonnon ilmiöt 
kiinnostavat minua.

Itsenäinen 
työskentely on 

minulle helppoa

Tutustun helposti 
uusiin ihmisiin.

*** 
Sopeudun nopeasti 

uusiin tilanteisiin.

Tykkään 
lukea

Vieraiden kielten 
oppiminen on 

minulle helppoa

Opin helpoiten käytännössä tekemällä

Tiedän, 
millaiset 
ammatit 
eivät sovi 
minulle

Tykkään
rutiineista.

Muiden hyvinvointi 

on minulle tärkeää

Haluan, että
työlläni on 
merkitystä

Hyvä palkka on 
minulle työssä tärkeää.

Tykkään leipoa 
tai laittaa ruokaa

Teknisten alojen 
ammatit ovat 

minulle tuttuja
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Vahvuussiivilä

Aihe: eri ammateissa hyödynnettävien   
vahvuuksien pohtiminen suhteessa omiin  
vahvuuksiin 

Tavoite: lisätä ymmärrystä vahvuuksista   
ja ammateista, monipuolistaa käsitystä eri  
ammateista ja omista mahdollisuuksista  
ammatinvalinnassa

Välineet ja materiaalit: vahvuuskortit   
(+ jotain millä kiinnittää ne taululle), liitu tai  
tussi tms. taululle kirjoittamiseen tai post it-  
lappuja, paperia ja kynät kaikille osallistujille

Asettele vahvuuskortit kaikkien nähtäville taululle 
tai pöydälle. Kortit voi myös tehdä itse tai esimerkiksi 
ryhmän kanssa niin, että jokainen kirjoittaa lapulle 
jonkin oman tai vaihtoehtoisesti parin vahvuuden. 
Jokainen osallistuja piirtää kätensä ääriviivat paperille 
ja valitsee vahvuuskorteista jokaiselle sormelle yhden 
itsestään tunnistamansa vahvuuden. Osallistujat 
miettivät mielessään nykyisen tai lapsuutensa haa-
veammatin. 

Jaa osallistujat pareihin. Harjoituksesta saa enem-
män irti, jos parit muodostavat keskenään mahdol-
lisimman erilaisista henkilöistä. Osallistujat esittävät 
haaveammattinsa parille pantomiimina, ja pari yrittää 
arvata, mikä se on. Jos pari ei arvaa ammattia, muu-
taman arvauksen jälkeen ammatin voi paljastaa ja 
vaihtaa esittäjää. Kun molemmat ovat saaneet esittää 
ja arvata, ammatteja vaihdetaan parin kanssa. Anna 

osallistujille hetki aikaa sisäistää parilta saatu uusi 
ammatti ja valmistautua kohta esittämään sitä 
pantomiimina. 

Mikäli harjoitukseen haluaa lisätä tiedollisen 
ulottuvuuden, tässä vaiheessa anna osallistujille 
tehtäväksi etsiä tietoa parilta saadusta ammatista. 
Tiedonhakutehtävän voi antaa myös kotiteh-
täväksi. Osallistujat kiinnittävät itseensä lapun, 
jossa lukee heidän parilta saamansa ammatti, ja 
asettuvat puolikaareen niin, että näkevät ohjaajan 
ja toisensa.  Lue yksitellen vahvuuskorteista vah-
vuudet. Mikäli osallistuja kokee, että hänen parilta 
saamassaan ammatissa voisi hyödyntää tätä 
vahvuutta, hän esittää ammattia pantomiimina. 
Kirjoita vahvuuskortin viereen kaikki ne ammatit, 
joissa tätä vahvuutta osallistujien mielestä voi 
hyödyntää. Kun kaikki vahvuuskortit on käyty läpi, 
osallistujat ottavat harjoituksen aluksi tehdyn kä-
sipiirroksensa. Omat vahvuudet etsitään taululta 
ja niihin liitetyt ammatit kirjoitetaan käsipiirrok-
seen. Lopuksi pura harjoitus yhdessä osallistu-
jien kanssa esimerkiksi seuraavien kysymysten 
pohjalta:

» Miltä harjoitus tuntui?
» Millaista oli eläytyä parilta saatuun ammattiin?
» Millaisia ajatuksia vahvuuksiisi liitetyt   
   ammatit sinussa herättävät?
» Onko jokin ammatti sellainen, jota et olisi tullut  
   ajatelleeksi itsellesi sopivaksi?
» Onko jokin ammatti sellainen, josta haluaisit lisätietoa    
   tai jota haluaisit joskus kokeilla?
» Nousiko esille vahvuuksia, joita haluaisit kehittää  
   itsessäsi?

1–2h 
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Sukupuolisegregaation   
termit tutuiksi elämys-  
pedagogiikalla, osa 1

Aihe: sukupuolisegregaatio ja omat   
vahvuudet

Tavoite: erilaisuuden hyväksyminen, omien ja 
toisten vahvuuksien tiedostaminen

Välineet ja materiaalit: tietokone tai älypu- 
helin, tunne-, rooli-, arvo- ja vahvuuskortteja, 
sähköinen kysely (Google Forms, Webropol)

Harjoitteen voi toteuttaa itsenäisenä harjoit- 
teena tai ensimmäisenä osana harjoitteen 
osalle 2. Osa 2 löytyy sivulta 16.

Harjoitteessa tutustutaan omiin ja muiden vahvuuk-
siin. Harjoite aloitetaan vahvuustestillä (esimerkiksi 
VIA-vahvuustesti), jonka jokainen tekee ensin 
itsestään.  Rakenna osallistujille vahvuustesti itse, 
jaa linkki valmiiseen testiin tai jaa testi osallistujille 
paperisella lomakkeella. Seuraavaksi osallistujien 
tehtävänä on arvioida toistensa luonteenvahvuuksia 
kyselylomakkeen avulla. Jaa osallistujille linkki kyse-
lylomakkeeseen tai jaa lomake paperisena. Osallis-
tujat pohtivat jonkun toisen osallistujan vahvuuksia 
ja valitsevat vahvuuslistasta vahvuuden, joka kuvaa 
kyseistä henkilöä parhaiten sekä kirjoittavat, missä 
tilanteessa vahvuus ilmenee tai miten se ilmenee 

n. 2h 

hänen käyttäytymisessään. Tarkista jokaisen kyse-
lyn tulokset, ettei niissä esiinny asiattomuuksia.

Esitä tulokset osallistujille esimerkiksi ympyrädia-
grammina, josta osallistujien on helppo havaita 
useimmiten esiintyvät vahvuudet. Tämän jälkeen 
jaa osallistujille sekä vahvuustestin että kyselyn 
tulokset. Osallistuja täydentää tuloksensa Luftin 
ja Inghamin 1955 kehittämään Joharin ikkunaan 
(Luft 1984, ref. Bergquist 2009) ja kirjaa ylös 
keinoja tai tilanteita, joissa voisi kehittää Joharin 
ikkunassa kohtaan ”tuntematon” kuuluvia vah-
vuuksia. Kokonaisuuden voi pilkkoa useammalle 
kerralle niin, että ensimmäisellä kerralla tehdään 
vahvuustesti, toisella kerralla arvioidaan toisen 
vahvuuksia ja kolmannella kerralla täydennetään 
Joharin ikkuna. 
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Yli rajojen -oppituntimalli,  
osa 1

Aihe: toisen sukupuolen lajina näyttäy- 
tyvän lajin harrastuskokeilu

Tavoite: murtaa sukupuolistereotyyppistä 
ajattelua, että toiset lajeista olisivat enemmän 
jollekin sukupuolelle ominaisempia, löytää omia 
vahvuuksia ja uutta osaamista, monipuolistaa 
liikuntaa ja innostaa uuden lajin pariin 

Välineet ja materiaalit: lajityypilliset välineet

Pyydä koululiikuntatunnille tai muuhun liikuntahet-
keen jostakin todellisuudessa tai mielikuvissa vah-
vasti sukupuolittuneesta harrastuksesta sukupuolen 
mukaan epätyypillisempi edustaja ohjaamaan lajia. 

Pilotissa lajina kokeiltiin nyrkkeilyä. Muita hyviä lajeja 
ovat esimerkiksi tanssi, ratsastus tai moottoriurheilu. 

Harjoitteet voi toteuttaa osana kolmiosaista  
yli rajojen -oppituntimallia tai itsenäisinä  
harjoitteina.  Harjoituksen 2 ensimmäistä osaa 
löytyy tältä sivulta ja osa 3 sivulta 35.

 

2h 2h 

Yli rajojen -oppituntimalli,   
osa 2

Aihe: omien vahvuuksien tunnista-  
minen luontotaideteoksen kautta

Tavoite: pohtia ja löytää itsestä erilaisia taitoja  
ja vahvuuksia ja ymmärtää, että vahvuudet  
ja taitomme ovat kehitettävissä, oppia   
kertomaan omista vahvuuksista ja   
tuntemaan itseä paremmin

Välineet ja materiaalit: luontoliikuntapaikka, 
luonnon materiaalit

Harjoite toteutetaan luonnossa (esimerkiksi lähimet-
sässä) alueella, jossa on mahdollista työskennellä yh-
dessä koko ryhmän kanssa. Kävellessä paikan päälle 
ohjeista osallistujia pohtimaan yhtä omaa vahvuutta 
ja miettimään tähän vahvuuteen sopivaa metsän 
eläintä. Miten eläin ilmentää kyseistä vahvuutta? 
Paikan päällä pohditaan vielä 2–4 omaa vahvuutta 
lisää, ja samalla osallistujat voivat kiertää itsenäisesti 
lyhyen lenkin. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteen 
jatko-ohjeistusta varten. 

Seuraavaksi osallistujien tehtävänä on ilmentää kaik-
ki löytämänsä vahvuudet jollakin tavalla luontotai-
deteokseen. Taideteokseen voi hyödyntää maastoa, 
lehtiä, käpyjä, oksia ja muita luonnon materiaaleja. 
Lopuksi jokainen jakaa muulle ryhmälle oman taide-
teoksensa kautta omat vahvuutensa. 
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Alavalinta: 
eri alat ja ammatit 

sukupuolitietoisesti
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Yli rajojen -oppituntimalli,  
osa 3

Aihe: haaveiden ammatti, uusi  suun-
ta ammatille 

Tavoite: pohtia omassa haaveammatis-
sa tarvittavia vahvuuksia ja taitoja sekä 
yhdistää aiempien osien ajatukset ja avata 
nuorille uusia uramahdollisuuksia  

Välineet ja materiaalit: taulu, paperia, 
kyniä, tietokone tai älypuhelin tiedonhakua 
varten

Harjoite sopii parhaiten toteutettavaksi viimei-
senä osana yli rajojen -oppituntimallia, mutta 
sen voi toteuttaa myös itsenäisenä harjoittee-
na. Osat 1 ja 2 löytyvät sivulta 32. 

Harjoitteen aluksi osallistujat ideoivat kaikki 
mahdolliset ja mahdottomat ammatit taululle. 
Jokainen osallistuja valitsee listalta yhden unel-
miensa ammatin tai itseään erityisesti kiinnos-
tavan ammatin, ja tämän lisäksi anna jokaiselle 
osallistujalle yksi sukupuolelle epätyypillinen 
ammatti. Näistä kahdesta ammatista osallistuja 
pohtii itsenäisesti, millaisia taitoja kyseisissä 
ammateissa tarvitaan ja listaa nämä taidot 
ammatin yhteyteen. Lopuksi käy läpi osallis-
tujan ammatteihin yhdistämät vahvuudet, 
joita voidaan tarvittaessa täydentää yhteisessä 
keskustelussa. 

45min 
+ kirjoitus-

tehtävä

Herättele keskustelun kautta sukupuolitietoista 
näkökulmaa esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: 

»  Voisinko valita epätyypillisen alan? 

»  Määritteleekö sukupuoleni alavalintaani? 

»  Miten voisin hyödyntää vahvuuksia tulevassa  
    koulutuksessani? 

»  Onko jotakin muuta alaa, jossa minun   
    vahvuuksistani olisi hyötyä?

Harjoitteeseen voi yhdistää itsenäisesti tehtä-
vän kirjoitustehtävän vahvuuksien hyödyntämi-
sestä ammatinvalinnassa: 

»  Millaiset vahvuudet minulla on? 

»  Miten voisin hyödyntää vahvuuksiani     
    ammatinvalinnassa? 

»  Löysinkö viimeisellä tunnilla joitakin uusia  
    ammatteja, joihin vahvuuteni voisi liittää?

»  Sainko uusia näkökulmia prosessin aikana    
    koulutus- ja uravalintoihini?

Harjoitteen mukauttaminen

tehtäväkokonaisuuden voi toteuttaa myös 
lähtemällä ryhmän kanssa luontoon retkel-
le, jolloin itsenäistä työskentelyä voi toteut-
taa matkalla kohteeseen ja retkikohteessa 
jatkaa yhteistä työskentelyä ja keskustelua 
aiheesta. 
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Koulutusaloihin   
tutustuminen   
sukupuolitietoisesti 

Aihe: eri koulutusalat

Tavoite: tutustua eri koulutusaloihin ja 
tarkastella aloja sukupuolitietoisesti

Välineet ja materiaalit: tietokone, puhelin 
tai muistiinpanovälineet

Harjoituksessa havainnoidaan oppilaitosten 
viestintää eri aloista. Osallistuja menee jonkun 
itseään kiinnostavan oppilaitoksen (ammatilli-
nen toinen aste, ammattikorkeakoulu, yliopisto) 
nettisivuille, valitsee kolme eri tutkintoa ja 
tarkastelee niitä sukupuolen näkökulmasta alla 
olevien kysymyksien ohjaamana. Jos harjoite 
tehdään osana ryhmää, keskustele tehdyistä 
havainnoista yhdessä osallistujien kanssa.

Havainnot voi myös lähettää tiedoksi 
oppilaitoksen viestinnästä vastaaville. 

30min 

Millaista värimaailmaa 
koulutusalojen 

esittelyssä käytetään?  

Ovatko käytetyt 

ammattinimikkeet 

sukupuolineutraaleja 

(ei mies- tai nais-alkuisia tai 

-loppuisia nimikkeitä)? 

Esiintyykö 
koulutusalojen 

kuvissa eri 
sukupuolia? 

Tuodaanko viestintämateri-
aalissa (kuvat, videot, teksti) 
esiin myös sukupuolelle epä-
tyypillistä alaa opiskelevia? 
esim. mies sairaanhoitajana tai 
nainen rakennusmestarina

Jos koulutusalaan 
liittyen on tehty 

haastatteluja, onko 
niissä haastateltavina 

eri  sukupuolia? 
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2–5min 5min 

Tietoisempia alavalintoja  
- podcastsarja

Aihe: alavalinta eri näkökulmista

Tavoite: saada välineitä tietoisemman  
alavalinnan tekemiseen

Kesto: yhden jakson alustus kestää noin  
2–5 minuuttia, jonka jälkeen seuraa lyhyt 
tehtävä 

Välineet ja materiaalit:    
https://aoe.fi/#/materiaali/1748   
(Nöjd & Anttila 2021)

Tehtäviä sisältävän podcastsarjan tarkoituksena 
on pysähtyä miettimään omaa alavalintaa eri 
näkökulmista sekä antaa välineitä tietoisemman 
valinnan tekemiseen tai jo tehtyjen valintojen 
tarkasteluun. Sarja sisältää viisi jaksoa, joiden 
aiheina ovat muuttuva työelämä, normit, mieli-
kuvat ja stereotypiat, kiinnostus ja kokemukset 
sekä epätasa-arvoinen kohtelu. Podcastit voi 
kuunnella sarjana tai yksittäisinä jaksoina.  

Mielikuvia ammateista   
ja ammattilaisista -video 

Aihe: ammatteihin ja sukupuoliin   
liitetyt stereotypiat

Tavoite: herättää pohtimaan ja purkaa 
 eri ammatteihin ja sukupuoliin liittyviä 
mielikuvia ja stereotypioita

Välineet ja materiaalit:   
www.youtube.com/watch?v=a7S09ED6xnA 
(Elme, ym. 2021)

Video herättää pohtimaan eri aloihin ja ammat-
teihin sekä sukupuoleen liittyviä mielikuvia ja 
stereotypioita. Videoon on haastateltu eri alojen 
ammattilaisia ja opiskelijoita. 

Videon voi katsoa itsenäisesti tai ryhmässä 
esimerkiksi opinto-ohjauksen oppitunnilla 
ja keskustella yhdessä videon herättämistä 
ajatuksista. 

https://aoe.fi/#/materiaali/1748 
http://www.youtube.com/watch?v=a7S09ED6xnA
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Hyvä, keskinkertainen   
ja huono ammatti? 

Aihe: pohtia mielikuvia eri amma-  
teista, miten ne ovat syntyneet ja   
vaikuttavat koulutusvalintoihin

Tavoite: lisätä ymmärrystä sukupuolisegre-
gaatiosta ja kehittää valmiuksia tehdä  
tietoisia valintoja

Välineet ja materiaalit: tehtävämoniste (liite 
3, sivu 63) ja kynä, tietodiat (käsitteiden mää-
rittely, esimerkkejä tilastoista ja segregaation 
vaikutuksista)

Tulosta ja jaa osallistujille tehtävämonisteet. Osal-
listuja keksii ensin itse kolme ammattia, minkä 
jälkeen luettele yhdeksän muuta ammattia. Oh-
jaajan antamat ammatit ovat esimerkiksi myyjä, 
luokanopettaja, sairaanhoitaja, yhdistelmäajoneu-
von kuljettaja, sihteeri, talonrakentaja, laitoshuol-
taja, insinööri ja ajoneuvoasentaja. Osallistujat 
jaottelevat nämä 12 ammattia sen mukaan, mil-
lainen mielikuva hänellä on ammatista: hyvä-kes-
kinkertainen-huono. Jaottelun voi tehdä joko sen 
mukaan, mikä oma mielikuva ammatista on tai 
mikä on yleinen mielikuva ammatista. Kun jaottelu 
on tehty, jaotteluita tarkastellaan kolmen henkilön 
pienryhmissä ja pohditaan, mihin mielikuvat 
perustuvat (kysymykset pienryhmäkeskusteluun 
löytyvät tehtävämonisteesta). Tämän jälkeen pura 

Lähde: harjoitus mukailee Image ist nicht alles -menetelmää (Klischee Frei Initiative zur Berufs- und Studienwahl 2019) 

keskustelun tulokset yhdessä ja esitä syventä-
viä kysymyksiä. Lopuksi tarkastele osallistujien 
kanssa sukupuolisegregaatiota ilmiönä: käsitteet, 
koulutuksen ja työelämän segregaatio Suomes-
sa tilastoihin pohjautuvien esimerkkien valossa, 
segregaation mahdolliset vaikutukset yksilön 
koulutusvalintoihin ja urapolkuun. Materiaalina 
voit hyödyntää esimerkiksi Avoimista oppima-
teriaaleista löytyviä materiaaleja (sivu 54) tai 
lähteitä sivulta 58.

Kysymyksiä yhteiseen keskusteluun:
»  Ovatko tehtävän ammatit tasa-ammatteja, mies-  
     tai naisvaltaisia ammatteja? Onko tällä merkitystä    
     mielikuviin ammatista? 

»  Miksi jollain aloilla työskentelevistä suurin osa on  
     naisia tai miehiä?

»  Soveltuvatko nämä ammatit tai tehtävät yhtä hyvin  
    kaikille sukupuolille?

»  Onko vain mielikuvalla merkitystä alavalintaan, vai  
    mitkä muut tekijät vaikuttavat siihen? 

»  Miksi joku valitsee ammatin, joilla on mielestänne  
     huono imago? 

»  Mitä tapahtuisi, jos näitä huonon imagon ammatteja  
     ei enää olisi?

Työskentelyä voi jatkaa niin, että oppilaat 
syventävät osaamistaan havainnoimalla suku-
puolisegregaatiota työelämään tutustumis- eli 
TET-jaksolla ja koulutusaloihin tutustuttaessa.

n. 1h 
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TET-
jakson 
aikana 

TET-jaksolle:   
miten sukupuolten  
tasa-arvo toteutuu   
työpaikoilla? 

Aihe: pohtia mielikuvia eri amma- 
teista, miten ne ovat syntyneet ja  
vaikuttavat koulutusvalintoihin

Tavoite: lisätä ymmärrystä sukupuolise-
gregaatiosta ja kehittää valmiuksia tehdä 
tietoisia valintoja

Välineet ja materiaalit: TET-vihko 

Harjoite voidaan toteuttaa itsenäisenä tai 
jatkotyöskentelynä Hyvä, keskinkertainen ja 
huono ammatti? -harjoitteelle (sivu 38). Jos 
tehtävä toteutetaan itsenäisenä, käsittele 
nuorten kanssa alojen ja ammattien suku-
puolisegregaatiota ilmiönä ennen TET-jak-
soa. 

TET-jaksolla nuorten tehtävä on havainnoida 
työpaikkaa ja vastata harjoittelun aikana 
TET-vihkoon seuraaviin kysymyksiin: 

»  Onko työpaikka nais- tai miesvaltainen? 

»  Tekevätkö naiset ja miehet samoja     
    työtehtäviä?

»  Onko mielestäsi sukupuolella merkitystä 
    työpaikan tehtävien hoitamisessa?
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Stereotyyppisiä 
piirroksia 

Aihe: ammatteihin liittyvät    
(sukupuoli)stereotypiat

Tavoite: tunnistaa omia ammatteihin  
liittyviä sukupuolistereotypioita ja   
purkaa niitä 

Välineet ja materiaalit: paperilappuja  
ja kyniä piirtämiseen 

Näytä osallistujille lista ammateista ja pyydä valit-
semaan 3–5 ammattia, joista osallistujat piirtävät 
yksinkertaiset kuvat. Pyydä piirtämään kuva sen 
mukaan, mikä on ensimmäinen mielikuva amma-
tista. Piirroksen on tarkoitus olla nopea. 

Käytä harjoituksessa esimerkiksi seuraavia 
ammatteja: poliisi, tuomari, lastentarhanopet-
taja, insinööri, toimitusjohtaja, terveydenhoitaja, 
sähköasentaja, hammaslääkäri, kosmetologi, 
sisustussuunnittelija. Ammattilaiselle annetaan 
etunimi, ja kuvaan kirjoitetaan myös, mikä am-
matti on kyseessä. Tämän jälkeen tarkastellaan 
piirroksia yhdessä, tehdään niistä huomioita ja 
keskustellaan:

»  Kerro piirtämästäsi kuvasta? 
»  Minkälaisia stereotypioita eri ammatteihin   
   liittyy? 

n. 45
min 

»  Tunnistatko itselläsi stereotypioita? 
»  Onko sinulle väliä, mitä sukupuolta on ammattilainen,   
   jonka kanssa asioit (esim. kosmetologi, terveydenhoi- 
   taja, sähköasentaja)? 
»  Mitä vaikutuksia stereotypioilla voi olla alavalintaan  
   tai suhtautumiseen eri ammatteihin?

Lopuksi pyydä osallistujia valitsemaan vielä yksi 
ammatti, josta piirretään mahdollisimman paljon 
stereotypioita rikkova kuva.
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n. 1h

Pöytäroolipeli 
ammatinvalinnasta

Aihe: pöytäroolipeli, jossa pelin   
hahmot valitsevat itselle sopivaa   
ammattialaa

Tavoite: pohtia alavalintaa kehittämällä  
pelihahmoa pelin ohjaajan ohjeiden   
mukaan

Välineet ja materiaalit: hahmolomak- 
keet ja pelilomakkeet (julkaisun liite 1,  
 sivu 61), kynät

Peliä voi pelata yksilöinä tai pienissä 2–4 henkilön 
joukkueissa. Yksi toimii pelin ohjaajana. Pelin 
ohjaaja vie valmiilla kysymyksillä peliä eteenpäin 
kohta kohdalta. Joukkueet täydentävät hahmon 
toimintaa lomakkeelle ja osallistuvat yhdessä 
tarinan luomiseen kertomalla oman hahmonsa 
käänteistä. 

Peli etenee ohjaajan vetämänä yksi kohta ker-
rallaan: vie tarinaa eteenpäin ja anna joukkueille 
hetki aikaa miettiä, millaisia käänteitä he hahmol-
leen suunnittelevat. Sen jälkeen jokainen joukkue 
kertoo hahmonsa käänteistä muille.

Pelin alkuun ohjeista pelin säännöt. Peli ei ole 
kilpailu toisten kanssa. Pelissä käytetään omaa 
mielikuvitusta sekä tietoa ja rakennetaan omaa 

pelihahmoa ohjeiden mukaan. Peli rakentuu 
yhdessä keskustellen eli luodaan yhteinen tarina 
pelihahmoille. Peli sijoittuu Suomeen ja nykyhet-
keen. Hahmot ovat nuoria, ja heille on etukäteen 
jo luotu muutamia ominaisuuksia. Pelin ideana 
on miettiä eri ammatteja ja suunnitella omalle 
hahmolle soveltuvaa uraa. Jaa jokaiselle joukku-
eelle yksi hahmolomake sekä yksi pelilomake. 
Joukkueet täydentävät ensin hahmolomakkeet. 
Jaa pelilomake osallistujille vasta, kun hahmolo-
makkeet ovat valmiina. 

Ohjaa tarinaa eteenpäin kohta kerrallaan. Jokaisen 
kohdan jälkeen joukkueet kirjaavat vastauksen 
pelilomakkeelta löytyvään kohtaan ja vastaukset 
käydään keskustellen läpi. Alkutilanteessa hahmot 
ovat koulunsa opon juttusilla. Ajatus on selvittää 
tulevaisuuden suunnitelmia ja miettiä minne 
lähteä opiskelemaan. 

Opo (pelin ohjaaja) ei saa oikein selkoa hahmoista 
ja heidän suunnitelmistaan ja ehdottaa, että voisi 
aloittaa tutustumisella tekniikan ja liikenteen kou-
lutuksiin ja työhön.

»  Innostuuko hahmonne tästä alasta?
»  Ovatko hahmon ominaisuudet (millainen olen?)    
   sellaiset, että hän voisi tuolla alalla työskennellä? 

Hahmon ominaisuuksia voi tarkentaa tarvittaessa. 

Jatkuu »
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Seuraavaksi opo ehdottaa sosiaali- ja terveyden-
hoitoalaa. 

»  Miten se sopii hahmollenne? 
»  Miten hahmot soveltuvat esimerkiksi avus- 
  tajan tai lähihoitajan tehtäviin? 
»  Onko hahmolla alalla tarvittavia ominai- 
   suuksia ja kiinnostusta? 

Paneutuminen ammatinvalinnan tehtäviin alkaa 
tuottaa tulosta, ja hahmoille alkaa muodostua 
aikaisempaa vahvempaa käsitystä siitä, minne he 
oikeastaan haluavat hakeutua. Koska hakuai-
kaakin on vielä jäljellä, niin he päättävät pyrkiä.... 
minne? Minne hahmonne päätti hakea? Miksi 
hahmoa kiinnostaa juuri tuo ala? Mikä vaikutti 
hänen päätökseensä? 

Koronatilanne on vaikuttanut siten, että koulu-
tuksiin on hakeutumassa ennätysmäärä nuoria. 
Koulujen opot ja uravalmentajat kehottavat 
nuoria pohtimaan vaihtoehtoja. Entä jos ei pää-
sekään minnekään kouluun, mitä vaihtoehtoja 
hahmot sitten keksivät? 

Hienoa, jos joku keksii hakeutua kesätyöhön, 
työhön tai työharjoitteluun. Nyt olisi tarjolla kiin-
nostava ja hahmolle sopiva työ, mutta kaikki siinä 
työssä olevat ovat toista sukupuolta ja sinne ha-
keutuminen epäilyttää hahmoasi. Miten pääsette 
tästä eteenpäin? Miten hahmoa voisi kannustaa 

hakeutumaan tuohon työpaikkaan? Työpaikalla 
syntyneen keskustelun myötä hahmot saavat teh-
täväkseen miettiä, millaisia ominaisuuksia tarvitaan 
työskentelyyn miesvaltaisilla aloilla? Entä naisvaltai-
silla aloilla? Pääsikö hahmo kouluun, saiko hän töitä 
vai jäikö ilman opiskelupaikkaa? 

Pelin lopuksi keskustele osallistujien kanssa aihees-
ta. Oliko helppo vai vaikea keksiä hahmon ominai-
suuksia ja hänelle sopivaa toimintaa? Mitä ajatuksia 
peli herätti oman ammatinvalinnan suhteen? Mitä 
neuvoja hahmoille voisi antaa? 

Pelin mukauttaminen

tarvittaessa pelin juonta voi muuttaa, mutta 
huomioi, että hahmolomakkeen toisella sivulla 
eli pelisivulla on valmiiksi tähän liittyviä tekstejä. 
Valmiin pelisivun voi myös jättää pois ja jakaa 
osallistujille tyhjän paperin muistiinpanoja 
varten. Hahmot voi halutessaan kehitellä alusta 
asti itse tai antaa pelaajille hahmot, joilla on jo 
valmiiksi jotain ominaisuuksia. 

Lähde: Johdatus pöytäroolipelaamiseen (Karvonen 2019)  
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Organisaation ja 
oman osaamisen 

kehittäminen
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Oman tasa-arvotavoitteen 
asettaminen 

Aihe: oman oppimistavoitteen  asetta-
minen

Tavoite: oman osaamisen reflektointi   
ja oppimistavoitteen asettaminen ja   
konkretisoiminen

Välineet ja materiaalit: osallistujan valin- 
nan mukaan kynä ja paperia, sähköinen  
alusta tai esimerkiksi maalaustarvikkeet

Lähetä tai kerro osallistujille ohjeet oman oppimis-
tavoitteen asettamiseen: Pohdi, mitä haluat oppia 
koulutuksessa ja aseta itsellesi ainakin yksi tavoite. 
Konkretisoi tavoitetta itsellesi niin, että sen abst-
raktius hälvenee ja tilalle tulee konkreettinen kuva 
tavoitteestasi. Aseta tavoitteesi janalle välillä 1–10. 
Numero yksi tarkoittaa, että tavoitteesi on olemassa 
ajatuksissasi, numero kymmenen, että toteutat 
tavoitettasi arkielämässäsi. Missä kohtaa olet nyt? 
Mistä tiedät, että olet tässä kohdin? Miksi olet tässä 
kohtaa? Pohdi, mihin kohtaa janaa voisit päästä 
koulutuksen tai valmennuksen aikana. Aseta tämä 
kohta janalle.  Pohdi kolme konkreettista tekoa, 
jotka vievät sinua lähemmäs tavoittelemaasi pistettä 
janalla. Mistä tiedät, kun yhtenä aamuna heräät, 
että olet päässyt tavoitteeseesi? Mitä konkreettista 
elämässäsi on tällöin muuttunut? 

Tehtävän voi tehdä kirjoittamalla, piirtämällä, 
maalaamalla tai ajatuksissasi – tavalla, joka on 
osallistujalle luontainen. 

Ohjaustyökalun kehittäminen 
purkamaan sukupuoli-  
segregaatiota

Aihe: ohjauksen kehittäminen   
nuorten kanssa 

Tavoite: kehittää ohjausta sellaiseksi,   
joka kykenee purkamaan sukupuolirooleja 
tai -stereotypioita sekä rohkaisemaan  
nuorta tekemään sukupuolitietoisia   
koulutus- ja uravalintoja

Välineet ja materiaalit: muistiinpano- 
välineet, paperia, ohjauksen runko, etä- 
alusta kokousta varten

Kutsu ohjauspalvelun asiakkaina olevia nuoria yh- 
teiseen kokoukseen joko etänä tai livenä. Pyri tavoi-
ttamaan mukaan nuoria, jotka ovat aktiivisesti ja tietoi-
sesti käsitelleet sukupuolikysymyksiä (kuten pilotissa 
sateenkaarinuoret) ja nuoria, jotka eivät ole. 

Aloita tapaaminen tutustumisella. Johdattele nuoret 
aiheeseen esimerkiksi kertomalla omia kokemuksia 
sukupuolen vaikutuksesta alavalintaan. Kerro myös 
ammattien sukupuolittumisen taustalla olevista teki-
jöistä. Tarkastelkaa sen jälkeen yhdessä organisaatiosi 
työllistymissuunnitelmaa tai ohjaustyökalua sukupuoli-
tietoisesti: onko sanamuodoissa muutettavaa, pitäisikö 
kysymyksiin lisätä jotain tai poistaa kysymyksiä? Miten 
ohjauksella voisi tukea asiakasta näkemään yhä use-
ammat uravaihtoehdot mahdollisina? 

Lopputuloksena voi myös olla, ettei ohjaustyö- 
kalussa ole nuorten mielestä muutettavaa. 

 
15min  

1–1,5h 
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Sukupuolisegregaatiot    
työpaikalla -kysely

Aihe: sukupuolisegregaatiot   
työpaikalla

Tavoite: kerätä henkilökunnalta koke- 
muksia siitä, miten sukupuoliroolit näkyvät  
ja vaikuttavat työpaikalla sekä herättää  
työntekijöitä reflektoimaan omaa työtään ja 
herättää keskustelua teemasta

Kesto: kyselyyn vastaaminen noin 10 min  
+ vastauksien purku 30 min-1 h toteutus- 
tavasta riippuen

Välineet ja materiaalit: kyselylomake  
sähköisenä (esim. Webropol, Google Forms)  
tai paperisena

Rakenna kyselylomake ja lähetä kysely organisaatiosi 
työntekijöille. Kerro saatteeksi kyselyn tarkoituksesta, 
sisällöstä ja siitä, miten tuloksia hyödynnetään ja kä-
sitellään. Suosittelemme kyselyn tulosten tarkastelua 
yhdessä esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. 

Jos vastauksista ilmenee sukupuolittumista tai 
epätasa-arvoa, on seuraava askel miettiä yhdessä 
ratkaisuja ja keinoja, joilla tasa-arvoa työyhteisössä 
voidaan edistää. 

Esimerkkikysymyksiä kyselyyn:

 » Koetko, että työntekijän sukupuolella on merkitys-
tä työyhteisössäsi? Ei-kyllä

 » Koetko sukupuolen korostuvan yksikössäsi liialli-
sesti tai tarpeettomasti? Ei-kyllä

 » Kuinka tärkeäksi koet sukupuolen huomioimisen/
kiintiöimisen työvuorosuunnittelussa? Erittäin 
tärkeä-merkityksetön

 » Kuinka tärkeäksi koet, että työvuorosuunnittelus-
sa toteutettaisiin vuorokohtaista vähintään yhden 
miestyöntekijän/yhden naistyöntekijän periaatet-
ta? Erittäin tärkeä-merkityksetön

 » Vaikuttaako sukupuoli työtehtävien jakautu-
miseen työyksikössäsi? Ei-kyllä. Jos kyllä, miten 
sukupuoli vaikuttaa tehtävien jakautumiseen?

 » Koetko tietyn sukupuolen edustajien suoriutuvan 
yleisesti paremmin tietyissä työtehtävissä? Ei-kyl-
lä. Jos kyllä, missä työtehtävissä?

 » Koetko, että sukupuolesi vaikuttaa niihin työteh-
täviin, joihin ohjaudut tai joihin sinut ohjataan 
työyhteisössä? Ei-kyllä. Miten?

 » Koetko, että sukupuolesi vaikuttaa jollain tavoin 
työn saantiin, kouluttautumismahdollisuuksiin 
tai oman työsi kehittämiseen? Ei-kyllä. Jos kyllä, 
mihin yllä mainituista ja miten?

 » Jos edustaisit toista sukupuolta kuin nyt, toimisit-
ko jotenkin eri tavalla työssäsi tai työyhteisössäsi? 
Ei-kyllä. Jos kyllä, miten?

 » Ovatko sukupuolitetut ryhmätoiminnot mieles-
täsi enemmän hyödyllisiä vai haitallisia? (esim. 
tyttöjen/poikien ryhmä). Hyödyllisiä-neutraale-
ja-haitallisia.

 » Vaikuttavatko sukupuolitetut ryhmätoiminnot ja 
niiden sisältö mielestäsi stereotypisoivasti suku-
puolirooleihin? Ei-kyllä. Jos kyllä, miten?

 
1h 
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Kokemuksellisen menetemän 
luominen sukupuoliseg-  
regaation purkuun 

Aihe: sukupuolisegregaatiota lieven-  
tävän menetelmän kehittäminen

Tavoite: sukupuolisegregaation lieventäminen 
ja nuorten tukeminen kohti sukupuolirooleista 
vapaita koulutus- ja uravalintoja 

Välineet ja materiaalit: ohjeet (liite 2, sivu 62), 
kyniä  ja paperia tai tietokoneet suunnittelua  
varten, erilaisia esineitä tukemaan luovaa 
suunnittelua 

Tehtävä on tarkoitettu nuorten parissa toimiville 
kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisille, 
joilla on perustiedot sukupuolisegregaation syistä 
ja seurauksista sekä elämyspedagogiikasta. Jaa 
osallistujille tehtävän ohjeet joko paperisena tai 
sähköisessä muodossa.

Osallistujien tehtävänä on suunnitella pienryh- 
missä segregaatiota purkava menetelmä yhdis-
telemällä ryhmän tietoja, taitoja ja vahvuuksia 
kokemuksellisista menetelmistä ja sukupuolise-
gregaatiosta. 

Jos osallistujia riittää useampaan ryhmään ja aikaa 
on käytössä riittävästi, suunnittelun jälkeen ryhmät 
ohjaavat menetelmänsä muille osallistujille.
  

 
1–2h 
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Lupauskirje itselle 

Aihe: tasa-arvotyö käytännössä

Tavoite: sitoutua lieventämään suku- 
puolisegregaatiota käytännössä

Välineet ja materiaalit: lupauskirjeen  
pohja joko paperisena tai sähköisenä

Tulosta osallistujille lupauskirjeen pohja tai 
jaa linkki sähköiseen versioon. Osallistujat 
kirjoittavat itselleen kirjeen, jossa lupautuvat 
tekemään yhden tai useamman muutoksen 
tai konkreettisen teon tasa-arvon edistämiseksi 
omassa arjessaan. Voit muotoilla kirjepohjaan 
valmiiksi kysymyksiä tai antaa vapaan tilan 
kirjoittaa. 

Kirjeet postitetaan osallistujille muutaman 
kuukauden päästä muistutukseksi tehdystä 
lupauksesta. 

Lähde: yksi esimerkki lupauskirjeen pohjasta Write a Letter to 
Yourself (STING project 2016)

 
15-

30min 
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Elämyspedagogiikalla
sukupuolitietoiseksi 
ohjaajaksi 
-valmennusohjelma

Sukupuolisegregaation tunnistamisesta ratkai-
suihin: Koulutusalat ja ammatit ovat Suomessa 
segregoituneet eli eriytyneet sukupuolen mukaan. 
Valmennusohjelman tarkoituksena on kehittää su-
kupuolitietoisen ohjauksen ja opettamisen sekä elä-
myspedagogisen ohjauksen taitoja. Se on tarkoitettu 
nuorten tai nuorten aikuisten parissa työskenteleville
ohjaajille, opettajille ja kasvattajille, kuten nuo-
risotyöntekijöille ja -ohjaajille, opinto-ohjaajille, 
ohjauspalveluissa työskenteleville sekä vapaa-ajan 
ohjaajille. Valmennusohjelma koostuu valmen-
nuspäivistä sekä omassa työssä toteutettavista 
konkreettisista kehittämistehtävistä. Ensimmäi-
sessä kehittämistehtävässä havainnoidaan oman 
työympäristön sukupuolisegregaation ja tasa-arvon 
tilannetta. Toisessa kehittämistehtävässä sovelletaan 
omassa työssä sukupuolisegregaatiota lieventävää 
työkalua, menetelmää tai toimintamallia. Valmen-
nusohjelman kesto on noin 80 tuntia, mikä vastaa 
noin kolmea opintopistettä. Osallistujamääräsuo-
situs yhteen valmennusohjelmaan on 15 henkilöä. 

” Luontojaksot olivat 
mielenkiintoisia. 

Niiden aikana pääsi 
jakamaan ajatuksia ja 
ideoita sekä pohtimaan 
työskentelyä nuorten 
kanssa useista eri-
laisista näkökulmista.

Valmennuksen ohjelma 
oli todella mielen-
kiintoinen ja tärkeä.
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Koko valmennusohjelman ajan osallistujilla 
on käytettävissä itsenäiseen oppimiseen 
lisämateriaaleja verkko-oppimisympäristössä. 
Valmennusohjelmasta osallistuja saa valmiuk-
sia ymmärtää koulutuksen ja työelämän suku-
puolisegregaation syitä ja seurauksia. 
Osallistuja tunnistaa omat ennakkokäsityk-
sensä ja niiden vaikutuksen omaan ohjaus- tai 
opetustyöhön. Osallistuja tietää, miten segre-

Toiminnan kautta sai kiinni omista tunteistaan ja kaavoistaan ja 
ajatuksia heräsi valtavasti. Menetelmien kehittely, esittely ja toisten 
menetelmiin tutustuminen oli myös tosi hyödyllistä ja innostavaa.”

gaatiota voi purkaa ja osaa käyttää erilaisia me-
netelmiä sukupuolisegregaation purkamiseen. 
Osallistuja saa valmiuksia nuorten tukemiseen 
kohti omannäköisiä koulutusvalintoja sekä 
nuoren toimijuuden edistämiseen elämyspeda-
gogiikan ja kokemuksellisen oppimisen keinoja 
hyödyntäen. Osallistuja osaa edistää tasa-arvoa 
ja sukupuolitietoista toimintakulttuuria omassa 
työssään ja työyhteisössään.  
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Valmennuskokonaisuus Sisältö Osaamistavoite

Ennakkotehtävä - oman oppimistavoitteen asettaminen Valmentautuja asettaa itselleen konkreettisen oppimistavoitteen 
valmennusohjelmaan

Aloituspäivä 
Segregaation syyt
Minä kokijana

- valmennusohjelman sisältö
- mitä segregaatio on
- tutustumista segregaatioteemalla
- stereotypiat, normit ja elämyspedagogiikka
- kehittämistehtävän ohjeistaminen 
- luontojaksoon valmistautuminen

Valmentautuja 
- tunnistaa segregaation syitä ja vaikutuksia
- osaa selittää segregaatioon liittyvät keskeiset käsitteet
- alkaa muodostaa käsitystä elämyspedagogiikasta
- osaa valmistautua luontojaksoon

Ensimmäinen kehittämistehtävä 
– itsenäinen työskentely
Segregaation syyt
Minä kokijana

- oman työympäristön sukupuolisegregaation ja                                      
tasa-arvon tilanteen havainnointi

Valmentautuja osaa havainnoida ja tunnistaa omassa toiminnas-
saan, organisaatiossa ja nuorten näkökulmasta segregaatioon 
vaikuttavia tekijöitä sekä kehittämistarpeita

Vaihtoehtoinen: webinaari 
elämyspedagogiikasta 

- elämyspedagogiikan perusteet
- elämyspedagogiikan arvopohja ja ideologia

Valmentautuja tutustuu elämyspedagogiikan taustaan, arvo-
pohjaan ja ideologiaan, sekä ymmärtää elämyspedagogisen 
prosessin rakentumisen

Vaihtoehtoinen: webinaari 
sukupuolisegregaatiosta 

- sukupuolisegregaation syyt ja vaikutus  alavalintaan Valmentautuja ymmärtää, miten sukupuolittuminen vaikuttaa 
alavalintaan

Ensimmäinen luontojakso 
Toteutetaan edeten leiripaikasta toiseen 
jalan, meloen tai muulla välineellä 
Segregaation syyt / 
segregaation ratkaisut
Minä kokijana

- ensimmäisen kehittämistehtävän purku
- elämys: kokemus elämyspedagogiikassa
- esimerkit miten segregaatiota voi purkaa 
- toisen kehittämistehtävän ohjeistaminen

Valmentautuja
- syventää näkemystä segregaation syistä
- vahvistaa itsetuntemustaan ja reflektoi omaa kokemusta 
suhteessa sukupuolisegregaatioon
- tutustuu elämyspedagogiikan perusteisiin kokijana
- kehittää ideoita segregaation purkamiseen

Toinen kehittämistehtävä
– itsenäinen työskentely
Segregaation ratkaisut
Minä ohjaajana

- käytännön segregaatiota lieventävän 
  menetelmän soveltaminen tai  kehittäminen

Valmentautuja 
- perehtyy erilaisiin keinoihin lieventää segregaatiota
- kehittää ja kokeilee keinoa segregaation purkamiseen omassa 
työssään

Toinen luontojakso 
Toteutetaan leirinä luonnossa 
Segregaation ratkaisut
Minä ohjaajana

- toisen kehittämistehtävän ohjaaminen muille ja yhteinen 
arviointi 
- elämyspedagogiikkaa ja segregaatiota yhdistävä harjoitus
- valmentautujien suunnittelema elämys 
- omien oppimistavoitteiden reflektointi 

Valmentautuja
- perehtyy ja kokeilee erilaisia keinoja lieventää segregaatiota 
- syventää ja vahvistaa elämyspedagogisia tietoja ja taitoja
- innostuu ja sitoutuu jatkamaan segregaatiota purkavaa työtä 
valmennusohjelman jälkeen
- reflektoi oppimaansa ja oppimistavoitteidensa saavuttamista

8h

1,5h

1,5h

3vrk

3vrk

Ennakko-
tehtävä

Aloituspäivä Ensimmäinen 
kehittämistehtävä 
- itsenäinen työskentely

Toinen
kehittämistehtävä 
- itsenäinen työskentely

Ensimmäinen 
luontojakso

Toinen
luontojakso

Vaihtoehtoinen:
 webinaari sukupuoli-

segregaatiosta

Vaihtoehtoinen:
  webinaari elämys-

pedagogiikasta

8h 3 
vrk

3 
vrk

1,5h 1,5h
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Hankkeen avoimet 
oppimateriaalit

Lisää hankkeen materiaaleja löydät Avoimista oppi-
materiaaleista alla olevista linkeistä tai hakusanalla 
roolipeli:

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Havainnointilomake sukupuoli-
tietoisesta toiminnasta. Avointen oppimateriaalien kirjasto. 
Saatavissa: https://aoe.fi/#/materiaali/1753

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Keinoja segregaation purkuun. 
Diaesitys. Avointen oppimateriaalien kirjasto. Saatavissa: 
https://aoe.fi/#/materiaali/1756

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Luentomateriaali sukupuolisegre-
gaation vaikutuksista alavalintaan. Avointen oppimateriaa-
lien kirjasto. Saatavissa: https://aoe.fi/#/materiaali/1757

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Segregaatiota purkavan työkalun 
kehittäminen. Avointen oppimateriaalien kirjasto. Saatavis-
sa: https://aoe.fi/#/materiaali/1754

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Sukupuolisegregaatio: mitä ja 
miksi? Diaesitys. Avointen oppimateriaalien kirjasto. Saata-
vissa: https://aoe.fi/#/materiaali/1746

»  

»  

»  

»  

»  

https://aoe.fi/#/materiaali/1753
https://aoe.fi/#/materiaali/1756
https://aoe.fi/#/materiaali/1757
https://aoe.fi/#/materiaali/1754
https://aoe.fi/#/materiaali/1746
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Hankkeeseen liittyvät 
julkaisut sukupuolisegregaatiosta

Anttila, M. & Hakkarainen, K. 2021. Tietoisempia alavalintoja 
-työpajassa opittiin sukupuolen ja omien vahvuuksien 
vaikutuksesta alavalintaan. LAB Focus. Saatavissa: https://
blogit.lab.fi/labfocus/tietoisempia-alavalintoja-tyopajas-
sa-opittiin-sukupuolen-ja-omien-vahvuuksien-vaikutukses-
ta-alavalintaan/

Anttila, M. 2021. Osallistavia työkaluja nuorten alavalintoi-
hin yhdessä ideoimalla. Opinto-ohjaaja 2/2021. Saatavissa: 
https://issuu.com/opinto-ohjaaja-ammattilehti/docs/opin-
to-ohjaaja_2_2021_web_pdf_01

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Ohjaajien ja opettajien tasa-ar-
vokoulutusta elämyspedagogisesti. Sukupuolentutkimus 
-lehti 2/2021. 

Anttila, M. & Nöjd, T. 2021. Experiential tools for enhancing 
the impact of gender segregation training. Teoksessa: 
Peltonen, K. & Hartikainen, A. (toim.). LAB Health Annual 
Review 2021. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammat-
tikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30.  104–114. LAB Health 
Annual Review 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:IS-
BN:978-951-827-381-6

Anttila, M. 2021. Tyypillisiä valintoja: miten stereotypiat 
vaikuttavat koulutusalojen sukupuolittumiseen. LAB Pro. 
Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/tyypillisia-valin-
toja-miten-stereotypiat-vaikuttavat-koulutusalojen-suku-
puolittumiseen/

Nöjd, T. & Anttila, M. 2021. Havaintoja sukupuolisegregaa-
tiosta ohjaustyön arjessa. LAB Focus. Saatavissa: https://
blogit.lab.fi/labfocus/raikkaat-asenteet-esiin-roolipe-
lin-avulla/

Anttila, M. 2020. Kohti sukupuolirooleista vapaita uravalin-
toja. LAB Pro. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/
kohti-sukupuolirooleista-vapaita-uravalintoja

Anttila, M., Elme, E. & Nöjd, T. 2020. The Roleplay project – 
experiential pedagogy for promoting gender equality in 
education and career choices. LAB Health Annual Review 
2020.  Teoksessa: Hartikainen, A. & Peltonen, K. (toim.). 
LAB Health Annual Review 2020. Lahti: LAB-ammat-
tikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisu-
sarja, osa 5.  88–96. Saatavissa: https://urn.fi/URN:IS-
BN:978-951-827-333-5

Honkavuori, M. 2021. Keskusteleva työpaja: ammattialojen 
segregaation purkamisen menetelmänä. AMK-opin-
näytetyö. Humak. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:-
fi:amk-2021052711636

Krogerus, H. 2021. Sukupuolistereotypioita ja sukupuoli-
rooleja purkavat kuvat. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammatti-
korkeakoulu, Muotoiluinstituutti. Lahti. Saatavissa: https://
urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077615

Outward Bound Finland. 2020. Roolipeli, sukupuolise-
gregaatio. Youtube. Saatavissa: https://youtu.be/LxKd2k-
qcnN0

https://blogit.lab.fi/labfocus/tietoisempia-alavalintoja-tyopajassa-opittiin-sukupuolen-ja-omien-vahvuuksien-vaikutuksesta-alavalintaan/
https://blogit.lab.fi/labfocus/tietoisempia-alavalintoja-tyopajassa-opittiin-sukupuolen-ja-omien-vahvuuksien-vaikutuksesta-alavalintaan/
https://blogit.lab.fi/labfocus/tietoisempia-alavalintoja-tyopajassa-opittiin-sukupuolen-ja-omien-vahvuuksien-vaikutuksesta-alavalintaan/
https://blogit.lab.fi/labfocus/tietoisempia-alavalintoja-tyopajassa-opittiin-sukupuolen-ja-omien-vahvuuksien-vaikutuksesta-alavalintaan/
https://issuu.com/opinto-ohjaaja-ammattilehti/docs/opinto-ohjaaja_2_2021_web_pdf_01
https://issuu.com/opinto-ohjaaja-ammattilehti/docs/opinto-ohjaaja_2_2021_web_pdf_01
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-381-6
https://www.labopen.fi/lab-pro/tyypillisia-valintoja-miten-stereotypiat-vaikuttavat-koulutusalojen-sukupuolittumiseen/
https://www.labopen.fi/lab-pro/tyypillisia-valintoja-miten-stereotypiat-vaikuttavat-koulutusalojen-sukupuolittumiseen/
https://www.labopen.fi/lab-pro/tyypillisia-valintoja-miten-stereotypiat-vaikuttavat-koulutusalojen-sukupuolittumiseen/
https://blogit.lab.fi/labfocus/raikkaat-asenteet-esiin-roolipelin-avulla/
https://blogit.lab.fi/labfocus/raikkaat-asenteet-esiin-roolipelin-avulla/
https://blogit.lab.fi/labfocus/raikkaat-asenteet-esiin-roolipelin-avulla/
https://www.labopen.fi/lab-pro/kohti-sukupuolirooleista-vapaita-uravalintoja
https://www.labopen.fi/lab-pro/kohti-sukupuolirooleista-vapaita-uravalintoja
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052711636
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077615
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077615
https://youtu.be/LxKd2kqcnN0
https://youtu.be/LxKd2kqcnN0
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Linkkejä muiden hankkeiden ja organisaatioiden materiaaleihin

Menetelmiä ja harjoituksia suku-
puolten tasa-arvon edistämiseen

Boys in Care -project. 2019. Boys in Care 
Toolkit. Saatavissa: https://www.boys-in-ca-
re.eu/fileadmin/BIC/General/BIC_Tool-
kit_English.pdf

Ekvalita. Ammattikoulujen sukupuoli-
normit remonttiin -hanke. Kaikkien amis 
-nettimateriaali ammatillisten oppilaitosten 
henkilökunnalle. Saatavissa: https://kaik-
kienamis.fi/

ESF Jämt. 2012. GÖR! Samlade metoder för 
jämställdhetsintegrering från ESF Jämt. 
Saatavissa: https://www.jamstall.nu/wp-con-
tent/uploads/2014/02/GOR-samlade-meto-
der-for-jamstalldhetsintegrering.pdf

Fit for Gender Mainstreaming -project. 
2008. Gender Toolbox. Heinrich Boell 
Foundation. Saatavissa: http://www.fit-for-
gender.org/toolbox/toolboxEN/toolrotEN.
htm 

Forum för levande historia & RFSL Ung-
dom. 2009. BREAK THE NORM. Methods 
for studying norms in general and the 
heteronorm in particular. Swepografiska. 
Saatavissa: https://www.includegender.
org/wp-content/uploads/2014/02/BreakT-
heNorm.pdf

Halonen, K., Salmenkangas, M. & Wallin, R. 
2019. Osuma-peli – Innostusta yhteiskehit-
telyyn! Metropolia-ammattikorkeakoulu. 
Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:-
fi:amk-202103293948

Holm, S. & Laukkanen, M-E. 2007. Fredi 
Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -opetus-
materiaali. Setlementtinuorten liitto ry. 
Saatavissa:  https://www.ykliitto.fi/sites/www.
ykliitto.fi/files/fredi-taitto2013.pdf

Opinkirjo. Yks, kaks toimimaan! -materiaalin 
Tasa-arvo-tehtäväpaketti. Saatavissa: https://
opinkirjo.fi/ykskakstoimimaan/

Potentiaali-hanke. 2021. Potentiaali-hank-
keen suositukset. Youtube. Saatavissa: htt-
ps://www.youtube.com/playlist?list=PLenFg-
k0I6WrP-IxRhIWU3ruAV3h7A00qs

Oppaita sukupuolitietoiseen  
ohjaukseen ja opetukseen

Frei, S. & Leowinata, S. 2014. Gender 
Mainstreaming Toolkit for Teachers and 
Teacher Educators. Commonwealth of 
Learning. Saatavissa: http://hdl.handle.
net/11599/566

Honkala. S., Lempinen, M., Nousiainen, K., 
Onwen-Huma, H., Salo, A. & Vacker, R. 2019. 
Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö 
toisella asteella. Helsinki: Opetushallitus. 
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Liite 1.
Hahmo- ja pelilomakkeet Pöytäroolipeli ammatinvalinnasta -harjoitteeseen

Hahmolomake

Nimi       Ikä

Perhe 

Asuinpaikka

Tausta           Harrastukset

Luonne

Vahvuus          Heikkous

Tulevaisuuden haave

Pelilomake
Innostuuko hän tekniikan ja liikenteen alasta?

        Kyllä         Ei

Innostuuko hän sosiaali- ja terveysalasta?

        Kyllä         Ei

Mihin koulutukseen hän päättää pyrkiä?

Mitä muita vaihtoehtoja hänellä on?

Miten hän reagoi työskentelyyn omalle sukupuolelle epä-
tyypillisellä alalla?

Millaisia ominaisuuksia hän ajattelee
tarvittavan miesvaltaisella alalla?

Millaisia ominaisuuksia hän ajattelee tarvittavan 
naisvaltaisella alalla?

Pääsikö hän hakemaansa koulutukseen?

        Kyllä         Ei
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Liite 2.
Ohjeet kokemuksellisen menetelmän luomiseen sukupuolisegregaation purkuun

Menetelmämme tavoite on: 

______________________________________________________________________________________________________________
Ottakaa menetelmässä huomioon seuraavat elämyspedagogiset elementit ja      
kirjoittakaa jokaisen kohdalle, miten tämä toteutuu menetelmässänne:  

→ osallistujien yhteistoimijuus ___________________________________________________________________________________________________ 

→ osallisuuden vahvistaminen ___________________________________________________________________________________________________

→ minäpystyvyyden vahvistaminen ______________________________________________________________________________________________

→ tilaa uuden maailmankuvan omaksumiseen (oivaltaminen) ____________________________________________________________________ 
→ osallistujien kokemuksellisuus 
     » pää: tietojen ja taitojen vahvistuminen, kognitiivinen prosessointi  
     » sydän: sitoutuminen toimintaan tunnetasolla  
     » käsi: toiminnallisuus, tekeminen

Toteutuu ________________________________________________________________________________________________________

Miten menetelmä rohkaisee tekemään sukupuolitietoisia koulutus- ja uravalintoja? 
Valitkaa yksi tai kaksi vaihtoehtoa ja kirjoittakaa valinnan kohdalle, miten aihetta käsitellään menetelmässänne:

purkamalla sukupuoleen liittyviä rooleja, normeja tai stereotypioita ____________________________________________________________

vahvistamalla minäpystyvyyttä (mahd. sukupuolierityinen toiminta) ___________________________________________________________

tiedolla eri ammateista tai sukupuolittuneista uravalinnoista __________________________________________________________________

tuomalla esiin epätyypillisiä alavalintoja (roolimallit, esikuvat) __________________________________________________________________

laajentamalla yksilön kokemusmaailmaa (uudet kokemukset/TET) ____________________________________________________________

lisäämällä itsetuntemusta (vahvuudet, heikkoudet, kiinnostuksen kohteet) ____________________________________________________

käsittelemällä yleisesti tasa-arvoa _____________________________________________________________________________________________

vahvistamalla eri oppiaineisiin liittyviä hyötyuskomuksia (työelämälähtöisyys)__________________________________________________

Suunnitelkaa ja ohjatkaa menetelmä siten, että se sisältää seuraavan osiot ja kirjoittakaa ylös, miten osiot toteutetaan:

alustus / orientaatio tehtävään________________________________________________________________________________________

harjoite / menetelmä_________________________________________________________________________________________________ 

harjoitteen / menetelmän purku / reflektio ___________________________________________________________________________
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Liite 3. 
Tehtävämoniste Hyvä, keskinkertainen ja huono ammatti? -tehtävään

Kirjoita kolme ensimmäisenä mieleesi tulevaa ammattia:

 

 
   

Mieti millainen mielikuva sinulla on näistä kolmesta ammatista. Kirjoita ammatit taulukkoon:

Lisää taulukkoon ohjaajalta saamasi ammatit. Luokittele ne sen mukaan, millainen mielikuva sinulla on ammateista.

Kysymykset pienryhmäkeskusteluun (vastaukset kirjoitetaan ylös): 

1. Mistä ammateista teillä on samanlainen mielikuva?  

Hyvä:

Keskinkertainen:

Huono:

Mistä ammateista mielikuvat vaihtelevat?

2. Pohtikaa ryhmässä, mihin mielikuvat ammateista perustuvat. 
    Esim. vanhemmilta saatuun tietoon, median välittämään kuvaan, 
    itse etsimääni tietoon, koulussa tai harrastuksissa saatuun tietoon, 
    kesätyökokemuksiin, kavereiden kanssa keskusteluun…

Hyvä mielikuva 😁 Keskinkertainen mielikuva  🙄 Huono mielikuva 😩

3. Mikä on ryhmänne jäsenille koulutuksen tai 
    ammatin valinnassa tärkeintä? 

4. Onko joku tehtävän ammatti arvionne mukaan 
     mies- tai  naisvaltainen? (=suurin osa alalla työsken-
     televistä miehiä tai naisia)
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